
  
  
  
  
  
  
  
  




 
  
  

 
 

 
  
  

 
 

 
 



 
 

٢ 

 
 :بسم اهللا والصالة والسالم  عىل رسول اهللا، وبعد

 
 فـــــر مـــــن :وحـــــديث، ..ال عـــــدوى: اجلمـــــع بـــــني حــــديث رســـــالة يفه فهــــذ

  فيهـا شـتات كــالم العالمـة حممـد نـارص الـدين األلبــاينُ مجعـت،..املجـذوم
ُاخلــــاص هبــــذا املوضــــوع مــــن مجيــــع مــــا وقفــــت عليــــه مــــن تراثــــه املطبــــوع 
واملسموع، مع ترتيب مسائله وتبويبهـا ليـسهل عـىل القـارئ الكـريم تناوهلـا 

 .والوصول ملا يريده منها
ُ وقـد ضــممت هـذه الرســالة ْ َ َّ إىل عمــيل املوسـوعي الــذي مـن اهللا بــه عــيل َ َّ

ً، لكــن رأيــت نــرشها مفــردة ليــسهل  قــسم العقيــدة،موســوعة العالمــة األلبــاين ُ
تناوهلـــــا للبــــــاحثني وطــــــالب العلــــــم املعتنـــــني هبــــــذا املوضــــــوع عــــــىل وجــــــه 

 .اخلصوص، واهللا من وراء القصد
 وكتب

 شادي بن حممد بن سامل آل نعامن.د
 يف صنعاء اليمن

 اهللا من كل سوء ومكروهحرسها 



 
 

٣ 

 
 ]:  أنه قالصروي عن النبي  [
 .»ء يعدي فهو هذاإن كان يشء من الدا«
 )موضوع(
  : ]قال اإلمام[

أحاديـــــث كثــــرية منهـــــا  يف  وهـــــي ثابتــــة،وظــــاهر احلــــديث ينفـــــي العــــدوى
 " الــصحيحة " يف  وهــو خمــرج،»تقـى األســد ُاتقــوا املجــذوم كــام ي«حـديث 

 ).٥٠٧-٦/٥٠٦("الضعيفة" )٧٨١(



 
 

٤ 

 
ْعـــن َقـــال الـــرشيد َ َكـــان: َ ِوفـــد ِيف َ ْ ـــف َ ٍثقي ِ ٌرجـــل َ ُ ٌجمـــذوم َ ُ ْ َفأرســـل َ ََ ْ ِإليـــه َ ْ َ ـــى ِ ُّالنَّب ِ 
َّإنا«: ص ْقد ِ َبايعنَاك َ ْ َ ْفارجع َ ِ ْ َ «. 
 ]: قال اإلمام[

,  كــان يــرى أن اجلــذام مــرض معــدص  هــذا دليــل واضــح عــىل أن النبــي
 ولــــيس ,عــــدم انتقــــال املــــرض إليــــه مــــن املجــــذوم يف الــــسببولــــذلك اختــــذ 

 وقــد عــزم ،ينــايف هــذا التوكــل عــىل اهللا تعــاىل كــام أشــار عمــر ريض اهللا عنــه
 وقــــد ,» إىل قــــدر اهللا,نفــــر مــــن قــــدر اهللا«: عــــىل أن ال يــــدخل األرض املوبــــوءة

ًتــأول بعــضهم هــذا احلــديث تــأويال بعيــدا فــال يلتفــت إليــه فــإنام محلهــم عليــه  ً
ًكـــل بــسم اهللا ثقـــة بـــاهللا «:  أكـــل مــع جمـــذوم وقــالص جـــابر أن النبــيحــديث

 ).١١٤٤ (»السلسلة« يف  وهو حديث ضعيف كام قد بينته»ًوتوكال عليه
  .)٣٨٧ ص"(خمتصر صحيح مسلم"



 
 

٥ 

 
 
احلــديث  يف هــو يعنــي كــامف» ال عــدوى وال طــرية«:  يقــولصثبــت عــن النبــي : مداخلـة

أن العـدوى ثابتـة، فنـود مـنكم أن توجهـوا : يبني أنه ليس هناك عدوى وكثري من األطباء يقولـون
 هذا احلديث هل ينفي العدوى من أساسها أم ال؟

ال، احلـديث ال ينفـي، ودعنـا واألطبـاء؛ ألن فـيام جـاء عـن الرسـول  :الشيخ
ال «:  آراء األطبـــاء، حــــديثعليـــه الـــسالم مـــن إثبــــات العـــدوى مـــا يغنينــــا عـــن

ًم فهــــام صـــحيحا دقيقــــا فيـــه نفــــي عـــدوى، وفيــــه ِهـــُ يف احلقيقــــة إذا ف»عـــدوى ً ً
 يف احلــــــديث غــــــري املنفــــــي فيــــــه، واملثبـــــــت يف إثبــــــات عــــــدوى، واملثبــــــت

 يف احلــديث يلتقــي مــع أحاديــث أثبتــت العــدوى، وبالتــايل مــا يقولــه األطبــاء
 .بعض األمراض املعدية ال ينايف حينذاك احلديث

ال عـدوى وال طـرية وال هامــة «: ملـا قـال الرسـول عليـه الـسالم: بيـان ذلـك
:  فهــم أحــد احلــارضين مــن األعــراب البــدو أن قولــه عليــه الــسالم»وال صــفر

 هــو نفــي للعــدوى عــىل اإلطــالق، وهــذا فهــم توارثــه بعــض أهــل »ال عــدوى«
نــا ًالعلــم، فنفــوا العــدوى إطالقــا بنــاء عــىل الطــرف األوىل مــن احلــديث، لكن

ك الرجــل البــدوي األعــرايب فهــم نفــس  إذا تابعنــا روايــة احلــديث ووجــدنا ذلــ
ًمطلقــــا، بنــــاء عــــىل هــــذا الفهــــم ورد عليــــه إشــــكال، :  أي»ال عــــدوى«: الفهــــم

فطرحه عىل الرسـول عليـه الـسالم فجـاءه اجلـواب بـام يثبـت العـدوى، ذلـك 



 
 

٦ 
ل  يــدخل بـــني اجلـــاماألجـــربإنـــا نــرى اجلمـــل ! يــا رســـول اهللا«: الرجــل قـــال

هـذا خطـأ، وهـذا وهــم، :  مـا قــال لـه الرسـول عليـه الــسالم)١(»الـسليمة فيعـدهيا
ًوهـــذا مـــن عقائـــد اجلاهليـــة، لكنـــه قـــال مقـــرا لـــه وملفتـــا نظـــره إىل مـــا يـــسمى  ً

فمــــن «: بــــبعض التعــــابري إىل مــــسبب األســــباب وهــــو اهللا عــــز وجــــل، قــــال لــــه
ىل الـوراء، هنـا عـدوى، لكـن يـا أعـرايب يـا بـدوي ارجـع إ: ً إذا»أعدى األول؟

 .األول الذي خلق اهللا فيه العدوى يف هذا اجلمل الذي رأيته دخل
فالرســول عليــه الــسالم احلقيقــة هبــذا احلــديث يبطــل عــادة اجلاهليــة : ًفــإذا

هـذا الزمـان؛ ألن األطبـاء خاصـة الكفـار مـنهم  يف ًويبطل أيضا عدوى الطبية
ــــــون العــــــدوى ال يربطوهنــــــا بــــــإرادة اهللا ومــــــشيئته ــــــي هــــــم حيــــــنام يثبت ، ال، يعن

جيعلـــون األســـباب هـــي كـــل يشء، أمـــا أن هـــذه األســـباب قـــد تتخلـــف وقـــد 
تتأخر بمشيئة اهللا عز وجل خـالق األسـباب واملـسببات، فهـذا مـا ال يفكـرون 

 .فيه
نفــس الـوهم الــذي وقــع  يف األطبـاء اليــوم خاصـة الكفــار مــنهم وقعـوا: ًإذا

ال «:  إلبطـال هـذا الـوهمفيه أهـل اجلاهليـة األوىل، مـن هنـا قـال عليـه الـسالم
اجلاهليـة،  يف ذهـن العـرب يف ً فلام عارض هذا النفـي مـا كـان قـائام»عدوى

 أنــت واهــم أنــت خمطــئ، ص وأورد مــا يــشاهده بعينــه، مــا قــال لــه الرســول
لكنـــه لفـــت نظـــره إىل أن هـــذه العـــدوى التـــي تراهـــا هـــي بخلـــق اهللا وتقـــديره، 

ًرب مــــــثال وبقدرتــــــه ولـــــيس أن هــــــذا اجلمـــــل احليــــــوان املـــــصاب بــــــداء اجلـــــ
 .وبإرادته ومشيئته يعدي اجلامل السليمة، ال، ليس األمر كذلك

                                                
 ).٥٩١٩رقم(ومسلم ) ٥٣٨٧رقم( البخاري )١(



 
 

٧ 
ــــا آنفــــا ينفــــي عــــدوى ويثبــــت عــــدوى، ينفــــي : ًإذا ًفاحلــــديث هــــذا كــــام قلن

 .عدوى اجلاهلية، ويثبت العدوى الرشعية
هنـــاك عــــدوى : مـــن هنـــا جــــاءت أحاديـــث تؤكــــد هـــذا املعنـــى الثــــاين، أي

ًذلــــــك ال ينــــــايف أن يتحاشــــــاها املــــــسلم أخــــــذا يعنــــــي بــــــإرادة اهللا ومــــــشيئته، و
ًصحيح مـسلم أن رجـال جمـذوما جـاء ليبـايع الرسـول  يف باألسباب كام جاء ً

 وأبــى أن يــصافحه كــام كــان »ارجــع فإنــا قــد بايعنــاك«: عليــه الــسالم، فقــال لــه
يصافح الناس اآلخـرين، هـذا مـن بـاب األخـذ باألسـباب، لكـن العـدوى هـي 

 .من مشيئة اهللا
  )٠٠: ٤٤: ٥٣/ ٦٢٢("والنوراهلدى  "



 
 

٨ 

ص 
ُأبـــعـــن  َســـلمة ىَ ََ ُبـــن َ ِعبـــد ْ ْ ِالـــرمحن َ َ ْ ْعـــن َّ ِأبـــى َ َهريـــرة َ َ َْ َحـــني ُ َقـــال ِ ُرســـول َ ُ  اهللاَِّ َ
َعــدوىَ ال«: ص ْ َوال َ َصــفر َ َ َوال َ َهامــة َ َ َفقــال.» َ َ ٌّأعرابـــى َ َِ ْ َرســول َيــا َ ُ َفــام اهللاَِّ َ ُبـــال َ َ 
ِاإلبــل ِ ُتكـــون ِ ُ ِالرمـــل ِيف َ ْ َكأهنـــا َّ َّ َ ُالظبـــاء َ َ ُفيجـــىء ،ِّ ِ َ ُالبعـــري َ ِ َ ُاألجـــرب ْ َْ ُفيـــدخل َ َُ ْ َفيهـــا َ ِ 

َفيجرهبا ُ ِ ْ ُ َكلها َ َّ َقال ،ُ ْفمن«: َ َ َأعدى َ ْ َاألول َ َّ َ «. 
 ]: قال اإلمام[
 فـال تـزال ,دابة خترج من رأس القتيـل أو تولـد مـن دمـه: بالتخفيف] هامة[

 . كذا زعمه العرب فكذهبم الرشع,خذ بثأرهتصيح حتى يؤ
فــال ينفــي ,  كــام يــدل عليــه ســياق احلــديث,أي بطبعهــا] ال عــدوى: وقولــه[

ًفإهنـــا ثابتـــة رشعـــا وقـــدرا, عـــدوى بـــإرادة اهللا تعـــاىل وتقـــديره  وممـــا يـــدل عليـــه ,ً
بـــل يـــدل عـــىل ذلـــك , حــديث الطـــاعون املتقـــدم واحلـــديثان اآلتيـــان بعـــد هـــذا

 بـــــام يـــــشاهده مـــــن ص عـــــرايب ملـــــا أخـــــرب الرســـــولاحلـــــديث نفـــــسه فـــــإن األ
 , بـل أقـره عـىل قولـه, مل ينكر ذلـك عليـه, السليمةَجراب البعري األجرب اإلبلإ

ـــك بفعـــل اهللا , ُألنـــه أمـــر مـــشاهد وثابـــت بالتجربـــة ـــام لفـــت نظـــره إىل أن ذل وإن
 ُ اجلمــــلِربَألنــــه لــــو كــــان كــــذلك مل جيــــ, وإرادتــــه ال بعــــدوى تعــــدي بنفــــسها

 .دوىاألول لعدم الع
  .)٣٨٦ ص"(خمتصر صحيح مسلم"



 
 

٩ 

 
 ]: ص قال رسول اهللا[
 ..."ال يورد املمرض عىل املصح  "
  : ]قال اإلمام[

: "املمـــرض" »إنـــا قــد بايعنـــاك فــارجع«: للمجــذومص ويف معنــاه قولـــه
 . من له إبل صحاح،" املصح " وهو الذي له إبل مرىض

 "... ال عـدوى"بـني أحاديـث  ولم أنه ال تعارض بـني هـذين احلـديثنيواع
أهنــــا  و ألن املقــــصود هبــــام إثبــــات العــــدوى)٧٨٩ -٧٨١(املتقدمــــة بــــرقم 

املـراد بتلـك األحاديـث نفـي  وتنتقل بإذن اهللا تعاىل من املريض إىل الـسليم
هــــي انتقاهلــــا بنفــــسها دون ، والعــــدوى التــــي كــــان أهــــل اجلاهليــــة يعتقــــدوهنا

 فمـــن ":  لألعـــرايبص ذلـــك كـــام يرشــد إليـــه قولـــه يف نظــر إىل مـــشيئة اهللال
 ." ؟أعدى األول

 نظــــر األعــــرايب هبــــذا القــــول الكــــريم إىل املــــسبب ص فقـــد لفــــت النبــــي
 يف  مــا بــال اإلبــل تكــون"نكــر عليــه قولــه ُمل ي واألول أال وهــو اهللا عــز وجــل

 أقــره عــىل ص ه بــل إنــ،"الرمــل كأهنــا الظبــاء فيخالطهــا األجــرب فيجرهبــا 
إنـام أنكـر عليـه وقوفـه عنـد هـذا الظـاهر فقـط بقولـه ، وهذا الذي كـان يـشاهده

 ." ؟ فمن أعدى األول": له
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 .ًمشاهدة وًهي ثابتة جتربة وأن احلديثني يثبتان العدوى: ومجلة القول

إنـام تنفـي عـدوى مقرونـة بالغفلـة عـن اهللا  وواألحاديث األخرى ال تنفيهـا
أشــد  يف  فــإن األطبــاء األوربيــني،مــا أشــبه اليـوم بالبارحــةو.تعـاىل اخلــالق هلــا

الغفلــــة عنــــه تعــــاىل لــــرشكهم وضــــالهلم وإيامهنــــم بالعــــدوى عــــىل الطريقــــة 
 فأمــا املــؤمن الغافــل عــن " ؟ فمــن أعــدى األول": الء يقــالؤ فلهــ،اجلاهليــة

 ال "حـــديث الرتمجـــة  يف يقـــال لـــه كـــام، و فهـــو يـــذكر هبـــا،األخـــذ باألســـباب
،  باألســــباب التــــي خلقهــــا اهللا تعــــاىلً أخــــذا"عــــىل املــــصح يــــورد املمــــرض 

 وفـر مـن املجـذوم فـرارك مـن األسـد ": بعـض األحاديـث املتقدمـة يف كامو
ك ." ــ هــذا هــو الــذي يظهــر يل مــن اجلمــع بــني هــذه األخبــار وقــد قيــل غــري ذل

 .اهللا أعلمو.غريه و" الفتح " يف مما هو مذكور
  ).٦٦٠-٢/٦٥٩"(الصحيحة"
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َال عدوى وال طـرية وال هامـة وال صـفر«: اجلمع بني حديث: سؤال فـر مـن «: ، وحـديث»ِ
 ، ألنه كثري من الناس يسألوا عن هذا؟»املجذوم فرارك من األسد

بأنـه خيـرج : من مزايا القرآن الكريم وكذلك كـالم الرسـول األمـني :الشيخ
﴿: القــرآن الكــريم يف مــن مــشكاة واحــدة، وهــو كــام قــال تعــاىل

 ، ، ،
﴾)كالمـه يـوحى إليـه مـن الـسامء كـالقرآن، ص، فرسـول اهللا )٤-١: النجم 

 القــرآن الكــريم أنــه لفظــه ومعنــاه مــن رب العــاملني، أمــا أحاديــث والفــرق بــني
الرســــول عليــــه الــــصالة والــــسالم فهــــي معانيــــه مــــن وحــــي الــــسامء، مــــن هــــذا 
اجلانــب احلــديث يلتقــي مـــع القــرآن، لكــن يفــرتق عـــن القــرآن مــن حيـــث أن 
اللفــــظ هلــــذه املعــــاين هــــو مــــن ألفــــاظ الرســــول عليــــه الــــصالة والــــسالم، أمــــا 

م اهللا، فهــو كالمــه ومعنــاه، أمــا حــديث الرســول عليــه الــسالم القــرآن فهــو كــال
فــاللفظ منــه واملعنــى مــن ربــه تبــارك وتعــاىل؛ ولــذلك فهــو مــن حيــث احليثيــة 

﴿معصوم، ال يأتيه الباطل من بني يديـه وال مـن خلفـه
﴾)٤٢: فصلت(. 

كـــام أن اهللا عـــز وجـــل شـــهد لكالمـــه وهـــو القـــرآن تلـــك : بنـــاء عـــىل ذلـــك
﴿: القرآن أال وهي قوله تبـارك وتعـاىل يف الشهادة املسطورة
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﴾) ولـو كـان هـذا القـرآن مـن )٨٢: النـساء ،

ـــريا، ول ًعنـــد غـــري اهللا لوجـــدوا فيـــه اختالفـــا كث كـــن ملـــا كـــان مـــن عنـــد اهللا فلـــن ً
ًجتـــدوا فيـــه اختالفـــا قلـــيال فـــضال عـــن أنكـــم ســـوف ال جتـــدون فيـــه اختالفـــا  ًً ً

 .ًكثريا
ـــــه ال صحـــــديث الرســـــول  يف كـــــذلك ينبغـــــي لكـــــل مـــــسلم أن يعتقـــــد  أن

ًتناقض فيه وال تضارب وال اختالف؛ ألنـه كـام ذكـرت آنفـا هـو مـن اهللا معنـاه 
لفظــه معـصوم، يؤكــد لكـم هــذا  يف  هـوولفظـه عليــه الـصالة والــسالم منـه، ثــم
مسنده مـن حـديث عبـد اهللا بـن عمـر،  يف احلديث الذي أخرجه اإلمام أمحد

، املهـــم أن احلـــديث يـــدور عـــىل أحـــد عبادلـــة الـــصحابة، )١(الـــشك اآلن منـــي
فهــو إمــا عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاص وإمــا عبــد اهللا بــن عمــر بــن اخلطــاب، 

 ص وكنــت أكتــب عــن رســول اهللا جملــس فيــه املــرشكون، يف كنــت«: قــال
 إنـك لتكتـب عـن حممـد مـا يـتكلم بـه: ذلك املجلـس يف احلديث، فقالوا له

 صنفــــسه يشء، فجــــاء إىل النبــــي  يف ، صــــار»ســــاعة الرضــــا والغــــضبيف 
وذكر له هذه الشبهة الـرشكية، فـام كـان منـه عليـه الـصالة والـسالم إال أن قـال 

اكتـــب فوالــــذي نفــــس «: لـــه وقــــد وضـــع إصــــبعه عـــىل فمــــه الكــــريم وقـــال لــــه
 .)٢(»حممد بيده ال خيرج منه إال حق

ولكن حينام ترد بعض األحاديث تبدو لـبعض النـاس خاصـة إذا كـان مـن 
ًالذين مل يؤتوا حظـا كبـريا مـن العلـم، فيتومهـون التعـارض بيـنهام، ثـم يكـون  ً

                                                
 . هو عبد اهللا بن عمرو)١(
 ).١١٩٦رقم( صحيح اجلامع )٢(
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ثبـوهتام،  يف :كـل مـن احلـديثني، أي يف واُّكَشَعاقبة ذلـك بالنـسبة إلـيهم أن يـ

الـــضالل الكبـــري؛ حيـــث  يف بالتـــايل أن يـــرضبوا أحـــدمها بـــاآلخر، فيقعـــونو
 .أعرضوا عن حديث الرسول عليه السالم وهو صحيح

اخـــتالف احلـــديث، هـــذا : علـــم احلـــديث يعـــرف بعنـــوان يف وهنـــاك علـــم
 يف ًفصل من فصول علم احلديث، ولكـن بعـض العلـامء األقويـاء ألفـوا كتبـا

 البــن »خمتلــف احلــديث«: كتــاب: ًثالاخـتالف احلــديث، مــن هــذه الكتــب مــ
 »مــشكل: كتــاب«ًقتيبـة وهــو مطبــوع أكثــر مـن طبعــة واحــدة، ومــن ذلـك أيــضا 

ًاآلثــــار أليب جعفــــر الطحــــاوي، ومهــــا كتابــــان مهــــامن جــــدا؛ ألهنــــام يــــدربان 
طالــــب العلــــم عــــىل معرفــــة طريــــق التوفيــــق بــــني األحاديــــث التــــي يبــــدو منهــــا 

هـــذا النـــوع كثـــرية وكثـــرية  يف مثلـــةالتعـــارض، يبـــدو وال تعـــارض بيـــنهام، واأل
َّجـــــدا، حـــــسبكم أن تعلمـــــوا مـــــا ســـــبق ذكـــــره أن العلـــــامء أل هـــــذا  يف ًفـــــوا كتبـــــاً

 .املجال، وإنام هيمنا اآلن اإلجابة عن ذاك السؤال
، وهنــــاك حــــديث آخــــر يبــــدو أنــــه »ال عــــدوى «:هنــــاك احلــــديث املــــشهور

ال بـــد مـــن ، و»ارجـــع فإنـــا قـــد بايعنـــاك«: معـــارض هلـــذا احلـــديث األول وهـــو
 الظـاهر التعــارض بيـنهام، لكــن يف ًذكـر كـل مــن احلـديثني؛ حتــى أوال يتقـوى

ًاحلقيقــة ســـنتمكن مـــن القـــضاء عـــىل التعـــارض قـــضاء مربمـــا، وأن نـــتفهم يف 
 .ًالصواب من املعنى املراد من كل من احلديثني معا

: ، وهـو فقــرة وقطعــة مـن حــديث لــه تتمــة»ال عــدوى«: أمـا احلــديث األول
، فلــــام حتــــدث النبــــي »وال طــــرية وال هامــــة وال صــــفر وال غــــولال عــــدوى «
املجلـــس بـــدوي صـــاحب مـــال، فعـــرض عليـــه  يف  هبـــذا احلـــديث كـــانص



 
 

١٤ 
إنــا ! يــا رسـول اهللا«: ، قـال»ال عـدوى«: قولـه عليــه الـسالم الـذي فيــه يف شـبهة

نــــرى اجلمــــل األجــــرب يــــدخل بــــني اجلــــامل الــــسليمة فيعــــدهيا، فقــــال عليــــه 
 .، انتهى احلديث األول»ل؟فمن أعدى األو: السالم

 ليبايعــه عــىل اإلســالم، ويف صجــاء رجــل إىل النبــي «: احلــديث الثــاين
ـــــه «، وداء اجلـــــذام مـــــرض معـــــدي معـــــروف، »يـــــده داء اجلـــــذام فقـــــال لـــــه علي

مل يــــرد الرســــول عليــــه الــــسالم أن : ، يعنــــي»ارجــــع فإنــــا قــــد بايعنــــاك: الــــسالم
 كــــــان يبــــــايعهم يــــــصافحه وبايعــــــه خــــــالف مبايعتــــــه لعامــــــة الــــــصحابة، حيــــــث

ًباملــــــصافحة، فجــــــاء الرجــــــل أيــــــضا يريــــــد أن يبــــــايع الرســــــول عليــــــه الــــــسالم 
، مـــن هنـــا جـــاء »ارجـــع فإنـــا قـــد بايعنـــاك«: باملـــصافحة، فاعتـــذر لـــه وقـــال لـــه

 .التعارض
ولكــن احلقيقــة أن احلــديث األول ال ينفـــي العــدوى، لكنــه ينفــي عـــدوى 

 مة، كيف؟معينة موصوفة بصفة خاصة، وال ينفي العدوى بصورة عا
 تبــادر إىل ذهــن األعــرايب البــدوي أنــه »ال عــدوى«: ملــا قــال عليــه الــسالم

ينفــــي العــــدوى، ولــــذلك أورد ..إنــــه: مــــا يتبــــادر إىل أذهــــان كثــــري مــــن النــــاس
 اإلشــكال الــذي هــو يلمــسه بيــده ويــراه بعينــه، مجالــه الــسليمة التــي كــام جــاء

ل األجــرب ، فــإذا دخــل فيهــا اجلمــ»وبرهــا كالــذهب«: بعــض األحاديــثيف 
ًرسى اجلـــــرب إىل بـــــدهنا وصـــــار يعنـــــي رؤيـــــة مكربـــــة جـــــدا، فعـــــرض عـــــىل 

ً سلك معـه سـبيال حكـيام جـدا، مل يقـل لـهصالرسول هذه الشبهة، فالنبي  ً ً :
أنــــت مل تفهــــم احلــــديث، لــــن تفهــــم قــــصدي ومــــرادي، وإنــــام قــــال لــــه كلمــــة 
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 عـــن تغنـــي اإلشـــارة :بـــاب مـــن ،واحـــدة لـــيفهم مقـــصود الرســـول عليـــه الـــسالم

 . »األول؟ أعدى فمن« :له قال العبارة، حرصي
وضــع الرســول عليـه الــسالم النقــاط عــىل : هبـذا اجلــواب يمكننــا أن نقـول

ــــنام قــــال يف احلــــروف كــــام يقــــال  نفــــى »ال عــــدوى«: هــــذا الزمــــان، فهــــو حي
أهنــــا تنتقــــل بــــذاهتا، بمجــــرد : العــــدوى التــــي يعتقــــدها أهــــل اجلاهليــــة، وهــــي

م ال بــد أن يعديــه بجربــه، فالرســول خمالطــة اجلمــل األجــرب اجلمــل الــسلي
إهنــا : عليــه الــسالم نفــى هــذا العقيــدة اجلاهليــة، وهــي عقيــدة يمكــن أن نقــول

جاهليــــــة القــــــرن العــــــرشين؛ ذلــــــك ألن األطبــــــاء ال أقــــــول  يف رجعــــــت اليــــــوم
األطبـــاء الكفـــار فقـــط، بــــل وبعـــض األطبـــاء املــــسلمني الـــذين لـــيس عنــــدهم 

نفوســـهم أن هيــك طبيعـــة  يف ،أصــبحوا قـــد وقــر-الفقــه اإلســالمي الـــصحيح
ًالداء أنه يعدي بذاته بطبيعتـه، واألمـر لـيس كـذلك، هنـاك فـرق كبـري جـدا بـني 
ًالعدوى وبـني أسـباب أخـرى جعلهـا اهللا عـز وجـل أسـبابا مطـردة ال ختتـل إال 

 .ونحو ذلك..بصورة خارقة للعادة كاملعجرات والكرامات
يــشبع، هكــذا ســنة مــا : شــخص جوعــان يأكــل يــشبع، مــا نقــدر نقــول: ًمــثال

خلقــه، إنـــسان عطـــشان يـــرشب مـــاء يرتــوي، انتهـــى األمـــر، لكـــن لـــيس  يف اهللا
ًكذلك جمرد ما إنسان سـليم خيـالط شخـصا آخـر مريـضا بمـرض يعـدي، إنـه  ً
 ال بــد هــذا املــرض أن ينتقــل إىل هــذا الــسليم، قــد وقــد، فحيــنام يقــع املــسلم

هــذا املخلـــوق  يف يشء خلقــه اهللا حلكمـــة بالغــة فيبـــالغ يف افــرتاض أمـــريف 
اخلطــأ، وهــذا مــا كــان  يف ويــصفه بــام خيــالف الواقــع، حينئــذ يكــون قــد وقــع

هــذا العــرص كــام  يف عليــه أهــل اجلاهليــة األوىل ومــا عليــه كثــري مــن األطبــاء
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، أبطــل عــدوى اجلاهليــة، »ال عــدوى«:  حيــنام قــالصًذكــرت آنفــا، فــالنبي 

ـــــذاهتا، والـــــدليل عـــــىل هـــــذا: أي  قـــــال لـــــذات صبـــــي أن الن: التـــــي تنتقـــــل ب
أنت تقول كذا وكذا وقولك ال نرده؛ ألنـه أمـر مـشاهد، ولكـن مـن : األعرايب

هـــو اهللا، : نظـــركم؟ اجلـــواب يف أعـــدى اجلمـــل األول؟ الـــيل هـــو بـــدأ يعـــدي
 يف إذن األمــر كلــه بيــد اهللا تبــارك وتعــاىل، فــإذا فهــم املــسلم أن هنــاك عــدوى

: يمكــن إنكارهــا، أيبعــض األمــراض، وهــذه حقيقــة علميــة، بــل ورشعيــة ال 
العــــدوى حقيقــــة رشعيـــــة قبــــل أن تكـــــون حقيقــــة علميـــــة؛ ولــــذلك ال يمكـــــن 

 إنـام هــي »ال عـدوى«:  بقولـهصإنكارهـا، فالـذي ينـصب عليـه إنكــار النبـي 
عـدوى اجلاهليــة التــي كـانوا يغفلــون عــن اهللا عــز وجـل، وأنــه هــو إن شــاء أذن 

 .ذنبذلك الداء بأن ينتقل إىل السليم من الداء أو مل يأ
، فهــو ال »ال عــدوى«: هــذا هــو مقــصود احلــديث وهــو قولــه عليــه الــسالم

ًينكــر العــدوى مطلقــا، وال ينفيهــا مطلقــا، العــدوى ثابتــة كــام قلــت آنفــا رشعــا  ً ً ً
ًوعلــــام، أمــــا رشعــــا فاحلــــديث الثــــاين ، وعنــــدكم »ارجــــع فإنــــا قــــد بايعنــــاك«: ً

سمى اليـــوم حــديث يعتــرب مـــن املعجــزات العلميــة الطبيـــة النبويــة، وهــو مـــا يــ
ًبـاحلجر الــصحي، حيــث قــال عليــه الــصالة والــسالم واضــعا األصــل للحجــر 
الـــصحي الـــذي جاءنـــا مـــن أوروبـــا وأوروبـــا أخـــذوه مـــن ديننـــا، أال وهـــو قولـــه 

ـــأرض أنـــتم فيهـــا فـــال خترجـــوا «: عليـــه الـــصالة والـــسالم إذا وقـــع الطـــاعون ب
ً، إذا ملــاذا )١(»أرض لـستم فيهــا فـال تـدخلوا إليهـا يف منهـا، وإذا وقـع الطـاعون

أرض الطـــــاعون أن خيـــــرج إىل أرض ال طـــــاعون فيهـــــا؟  يف هنـــــى مـــــن كـــــان
                                                

 ).٥٩٠٥رقم( مسلم )١(
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ًخــــشية أن ينقــــل داء الطــــاعون، هــــذا يــــسمى بــــالكولريا مــــثال، وأمــــر مــــن كــــان 

أرض غري أرضه أال يدخل عليهـا خـشية مـاذا؟ أن يـصيبه الطـاعون،  يف الطاعون
ٍفإذا هناك عدوى ال يمكن إنكارها رشعا فضال عن جترب ً ً  .ة وعلمً

غـري احليـوان، وأعنـي بـاحليوان  يف ثم العدوى هذه يمكـن أن تـشاهدوها
احليـــوان النـــاطق أو اإلنـــسان، واحليـــوان الـــصامت وهـــو الـــدواب : اجلنـــسني

 غـري احليـوان، يف واحليوانات التي سـخرها اهللا لنـا، يمكـن أن نـرى العـدوى
ــ يف ًبعــض النباتــات مــثال، أويف  : ًات، مــثالبعــض النتــائج مــن بعــض احليوان

البـــــصل إذا بـــــصلة واحـــــدة فـــــسدت تعـــــدي مـــــن حوهلـــــا، البيـــــضة العفنــــــة إذا 
ــرسي إليهــا الفــساد،  وضــعتها بــني بــيض ســليم طــازج اليــوم، بعــد أيــام ثالثــة ي
هذه العدوى، هذه حقيقة ال يمكـن إنكارهـا، لكـن هـذا بمـشيئة اهللا عـز وجـل 

أن يلفــت إليهـــا وبتقــديره، فهــذه النقطـــة هــي التـــي أراد الرســول عليــه الـــسالم 
جاهليـــــة جهـــــالء، كـــــانوا ال  يف نظـــــر العـــــرب يومئـــــذ؛ ألهنـــــم كـــــانوا يعيـــــشون

 يف يعرفـــون اهللا عـــز وجـــل؛ ولـــذلك كانـــت أفكـــارهم تنـــصب عـــىل املظـــاهر
 .احلياة الدنيوية وهم عن اآلخرة هم غافلون

ـــــــذاهتا، أمـــــــا بمـــــــشيئة اهللا : ًإذا ـــــــذاهتا، ال عـــــــدوى ب ـــــــصار ب ال عـــــــدوى باخت
 حــــديث »ارجــــع فإنــــا قــــد بايعنــــاك«: وهنــــا يــــأيت حــــديثوإرادتــــه فهــــذا يقــــع، 

ـــرية جـــدا مـــن هـــذا  ًاحلجـــر الـــصحي كـــام ذكرنـــا وهكـــذا، وهنـــاك أحاديـــث كث
خمتلــــــف «: ًالنــــــوع، فمــــــن أراد التوســــــع فعليــــــه بالكتــــــابني املــــــذكورين آنفــــــا

 . أليب جعفر الطحاوي»ومشكل اآلثار« البن قتيبة، »احلديث
  )٠٠: ٠٠: ٦٩٦/٣٥("اهلدى والنور"
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 فــر«: وحـديث ،»طــرية وال عـدوى ال«: حــديث بـني نوفــق كيـف: ويقــول يـسأل أخ: سـؤال

  ؟»األسد من فرارك املجذوم من
ـــق ومل اإلشـــكال زال األول، احلـــديث فهـــم انََّسْحـــَأ إذا نعـــم، أي :الـــشيخ  يب
ــــاك ــــا إذا للجمــــع، داعــــي هن  ال«: الــــسالم عليــــه قولــــه مــــن املقــــصود أن فهمن
 .إشكال فال رهبا، بإذن عدوى هناك أن ذلك فهوموم بنفسها،: »عدوى

 يـشببها والتـي والرسـالة، النبـوة قبـل اجلاهليـة العقيـدة أن حِّوضُي احلديث
 هــــــم اإلســـــالميني، وبعـــــض اليــــــوم اإلســـــالميني غـــــري األطبــــــاء عقيـــــدة ًمتامـــــا

 والـــسالم الـــصالة عليـــه والنبـــي احلـــال، بطبيـــع تنتقـــل العـــدوى أن يتومهـــون
 نظــــر يلفــــت وأن بالعــــدوى، مقرتنــــة كانــــت التــــي العقيــــدة هــــذه يبطــــل أن أراد

 هــــذه أن يعرفــــوا أن ص نبيــــه يــــدي عــــىل اهللا هــــداهم الــــذين العــــرب هــــؤالء
 بَّبَاملـــس يـــؤخر أن وجـــل عـــز وهللا اهللا، مـــشيئة هـــذه لكـــن صـــحيحة، العـــدوى

 هـــو كـــام ب،َّاملـــسب حقـــقَيت وال يظهـــر فـــال الـــسبب بطـــلَي أن أي الـــسبب، عـــن
 ولكــن حتــرق هــي فالنــار الــسالم، عليــه إبــراهيم مــع النــار قــصة يف معــروف
 هــــذه هلــــا جعــــل الــــذي هــــو وتعــــاىل تبــــارك اهللا وجــــل، عــــز اهللا بــــإذن حتــــرق

 معهــــا مرتتــــبط هــــو يكــــون أنــــه بحيــــث هبــــا ملــــزم هــــو مــــا لكــــن اخلــــصوصية،
 .حترق فال ]اهللا [يشاء أن إال حترق أهنا خصوصية هذه ،...ًارتباطا
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 فيهــا وجــل عــز اهللا وضــعها طبيعــة األمــراض بعــض يف أو العــدوى هكــذا

 تبــــارك اهللا بمــــشيئة كلــــه ذلــــك لكــــن املخلوقــــات، مــــن الــــسليم إىل تنتقــــل أن
 ال«: الــسالم عليــه الرسـول ذكــر ملـا احلــديث متــام يف واضـح وهــذا وتعـاىل،
 بينهــا يــدخل الــسليمة اجلــامل نــرى«: أعــرايب رجــل قــال ،»طــرية وال عــدوى
 مـــا أنـــت: لـــه قـــال مـــا..: الـــسالم عليـــه لـــه فقـــال »فيعيـــدها، األجـــرب اجلمـــل
 العـــدوى لــه يثبـــت أن أراد هــو ال، عــدوى، يف مـــا أقــول أنــا أنـــه ،ّعــيل فهمــت
 .اهللا: املؤمن جواب ًطبعا ،»األول؟ أعدى فمن«: له فقال اهللا، بإذن

 معنـى كـان إذا ٍوحينئـذ وتعـاىل، تبـارك اهللا بـإذن لكـن موجـودة العدوى ًإذا
 مــسلم يتخــذ أن منافــاة يف فــام وجــل، عــز اهللا بمــشيئة إال عــدوى ال احلــديث
 بأنــه النــاس عنــد معــروف الــذي املــرض بــذاك يــصاب َّبــأال املــرشوع الــسبب
 أن: "مــسلم صــحيح" يف كــام الــسالم عليــه قولــه حيمــل هــذا وعــىل يعــدي،
 لــه فقـال يبايعــه أن فـأراد جــذام، مـرض يــده ويف ص النبـي ليبــايع جـاء ًرجـال
 مـــن الـــسالم عليـــه هـــذا فعـــل أنـــه إمـــا ،»يعنـــاكبا قـــد فإنـــا ارجـــع«: الـــسالم عليــه
 ًمعـا، لألمـرين ًأخـريا وإمـا ًتعلـيام، ذلـك فعـل أنـه وإمـا باألسـباب، األخذ باب
 .باألسباب ًوأخذا ًتعليام يعني

 إبطــال يعنــي ال ألنــه ؛»عــدوى ال«: الــسالم عليــه قولــه بــني منافــاة ال ؛ًفــإذا
 اجلاهليـــــة أذهـــــان  يفالقائمـــــة العـــــدوى إبطــــال يعنـــــي وإنـــــام كلهـــــا، العــــدوى
 نفــاه الــذي هــذا بنفــسها، تعــدي أهنــا وهــي العــرشين، القــرن وجاهليــة األوىل
 هـــذا وعـــىل العـــدوى، إثبـــات فيهـــا األخـــرى فاألحاديـــث وإال الـــسالم، عليـــه
 الـسالم عليـه نبينـا نواتـه وضـع والـذي الـصحي، بـاحلجر اليـوم ىَّمَسُي ما جاء



 
 

٢٠ 
 آخــر إىل » منهـا خترجــوا فـال هـافي وأنــتم ٍبـأرض الطــاعون وقـع إذا«: قولـهيف 

 .املعدي املرض عن باالبتعاد ]باألسباب [األخذ معناه هذا احلديث،
  )٠٠: ٢٩: ١٢/٤٨( "والنور اهلدى "



 
 

٢١ 

 
فـر مـن «:  وقولـه»ال عـدوى وال طـرية «: الـصحيح يف صكيـف نجمـع بـني قولـه : سـؤال

 !؟»املجذوم فرارك من األسد 
املجلـــد الثـــاين أو الثالـــث اهللا أعلـــم،  يف  لبيانـــهًهـــذا أيـــضا تعرضـــنا :الـــشيخ

 .من سلسلة األحاديث الصحيحة
ـــــه الـــــسالم ـــــى»ال عـــــدوى «: قولـــــه علي بنفـــــسها وذاهتـــــا، وإذا أنـــــت :  املعن

ـــى فحينئـــذ ال يتنـــاىف مـــع قولـــه عليـــه الـــسالم احلـــديث  يف عرفـــت هـــذه املعن
 يتنـاىف  كـام أنـه ال»فـر مـن املجـذوم فـرارك مـن األسـد «: الصحيح يف اآلخر

أرض وأنــتم فيهــا فــال  يف إذا ســمعتم بالطــاعون وقــع«: مــع قولــه عليــه الــسالم
:  فهـــذا كقولـــه»أرض فـــال تـــدخلوها  يف خترجـــوا منهـــا، وإذا وقـــع الطـــاعون

الوقايــة واالبتعــاد :  فيـه األخــذ بأسـباب»فـر مــن املجـذوم فــرارك مـن األســد «
ــــإرادة  ــــام ب اهللا عــــز وجــــل عــــن العــــدوى، لكــــن العــــدوى ال تعنــــي بنفــــسها وإن

  .ومشيئته
 ملــــا ص أن النبــــي: »ال عــــدوى«ويــــدل عــــىل هــــذا يعنــــي هلــــذه اجلملــــة، 

يــا رســول «: حتــدث هبــذا احلــديث كــان هنــاك أعــرايب يعــيش مــع اإلبــل، قــال
 كأنــــه »إنــــا نــــرى اإلبــــل الــــسليمة يــــدخل فيهــــا اجلمــــل األجــــرب فيعــــدهيا! اهللا

ال عــدوى، :  تقــولإن الــذي تقولــه يــا رســول اهللا خيــالف الواقــع، أنــت: يقــول
اجلميلــة تـــدخل  نحــن نــرى العــدوى بأعيننــا، نـــرى اجلــامل الــسليمة الفارهــة



 
 

٢٢ 
بني اجلمل األجـرب فيعـدهيا مـع الـزمن، تـرسي العـدوى منـه إىل غريهـا قـال 

 .»فمن أعدى األول؟«: عليه السالم
الـــسبب األول : عـــىل حـــد تعبـــري بعـــضهم: ً إذا،اهللا: َطبعـــا ً جـــواب املـــؤمن

تعــاىل فـــإذا دخــل اجلمـــل األجــرب بـــني اجلــامل الـــسليمة إن هــو اهللا تبـــارك و
 .شاء ربنا أن ينقل هذه العدوى من األجرب إىل السليم عدى وإال فال

أن يتـــأخر : ٍالعــدوى ســبب ملــرض مــا، لكــن الــسبب قــد ال يــؤثر أي: ًفــإذا
قـــصة إبـــراهيم  يف ًاملـــسبب عـــن الـــسبب بمـــشيئة اهللا عـــز وجـــل كـــام هـــو مـــثال

حرق لكن اهللا عـز وجـل أبطـل تـأثري النـار التـي أودع فيهـا ـُالنار ت: عليه السالم
 .ذاك التأثري كرامة لنبيه وخليله إبراهيم عليه الصالة والسالم

  )  طريق اإلسالم٠٠: ٢٢: ١٠/ ١٨٨(" اهلدى والنور" 



 
 

٢٣ 


 

ــــسائل ــــه أن النبــــي : ال ِ وضــــع أصــــل احلجــــر الطبــــي صًســــمعت لــــك رشيطــــا تقــــول في ْ ِ
 .املعروف اآلن

 . نعم:الشيخ
 .واستشهدت بحديث :مداخلة
 .حديث الطاعون..الطاعون :الشيخ
 . نعم:مداخلة
 ك؟سؤالما هو  :الشيخ
  .ابن عباسحديث  :مداخلة

   نعم؟:الشيخ

 .ابن عباسأقول استشهدت بحديث  :مداخلة
 .حديث الطاعون :لشيخا

 .حديث الطاعون نعم :مداخلة
 ك؟سؤالنعم ما  :الشيخ



 
 

٢٤ 
هــــل األمــــر بعــــدم القـــدوم وعــــدم اخلــــروج مــــن : يــــا شـــيخســــؤايل  :مداخلـــة

 األرض هو من أجل ماذا؟
مــن أجــل املحافظـــة عــىل ســالمة اإلنـــسان وســالمة املجتمــع مـــن  :الــشيخ

 وى؟عدوى الطاعون، ولعلك من الناس الذين ال يؤمنون بالعد
 .أؤمن بالعدوى] أنا[ال  :مداخلة
 املوضوع؟ يف ًإذا ما إشكالك..نعم :الشيخ
 .أن احلديث معلل يا شيخ :مداخلة
 معلل بامذا؟ :الشيخ
وأنـت إذا سـمعتم بـه بـأرض «: قال عبد الرمحن بـن عـوف أنـه قـال :مداخلة

 ، أي أن»ًفــال تقــدموا عليــه وإذا وقــع بــأرض وأنــتم هبــا فــال خترجــوا فــرارا منــه
ًالعلــة معلقــة بــالفرار، يعنــي الــذي خيــرج غــري فــار مــن الطــاعون لــيس خمالفــا 

 .هلذا احلديث
ًلكـــن بــارك اهللا فيـــك أوال قلـــت أن عبــد الـــرمحن بــن عـــوف يقـــول،  :الــشيخ

 .وهذا ليس من قوله وإنام هو من قول نبيه
 . نعم:مداخلة
 أنت معي؟ :الشيخ
 .معك..معك :مداخلة



 
 

٢٥ 
ًهـــذا أوال، وثانيـــا فــــ :الـــشيخ ًرارا منـــه هـــذا ملـــاذا يفــــر منـــه؟ ألنـــه خيــــشى أن ً
 .يصاب

 . نعم:مداخلة
 . طيب:الشيخ
 .التوكل يف يعني طعن :مداخلة
 . اسمع:الشيخ
 . نعم:مداخلة
ًفإذا خرج وكان مـصابا وانتقـل إىل البلـدة األخـرى، مـاذا يفعـل؟ أو  :الشيخ

 ماذا تكون نتيجة فراره؟
 .نقل املرض معه :مداخلة
فـــر مـــن جمـــذوم فـــرارك مـــن «: جيـــوز؟ والرســـول يقـــولوهـــل هـــذا  :الـــشيخ
 واضح؟»األسد

 . نعم:مداخلة
 واضح؟ :الشيخ
 .نعم واضح :مداخلة
 .طيب أتم احلديث :الشيخ
 .احلمد هللا: عمراحلمد هللا فقال : انتهى احلديث فقال :مداخلة



 
 

٢٦ 
بعـــض  يف أولـــه يف ال احلـــديث أخـــي لـــه مجلـــة أخـــرى قـــد تكـــون :الـــشيخ

 .آخره  يفالروايات، وقد تكون
ــــشة زوج النبــــي يف نعــــم :مداخلــــة  أهنــــا ص روايــــة أخــــرى يقــــول عــــن عائ

: ص  عـــن الطـــاعون؟ فأخربهـــا النبـــي اهللاص أخربتـــه أهنـــا ســـألت الرســـول
ــشاء فجعلــه اهللا رمحــة للمــؤمنني، فلــيس « ًأنــه كــان عــذابا يبعثــه اهللا عــىل مــن ي

 مـا كتبـه ًبلـده صـابرا يعلـم أنـه لـن يـصيبه إال يف من عبد يقع الطاعون فيمكث
 .»اهللا له إال كان له مثل أجر الشهيد

نعـــم هـــذا حـــديث صـــحيح لكـــن مـــا هـــذا الـــذي عنيتـــه، أال تعلـــم أن  :الـــشيخ
ومــن : هنــاك مجلــة أخــرى تقابــل اجلملــة التــي تلوهتــا وأســمعتنا إياهــا وهــي

أرض ليس فيها طاعون فـال يـدخل إىل األرض التـي فيهـا الطـاعون،  يف كان
 أال تذكر هذا؟

 .نص احلديث يف عم موجودن :مداخلة
 وهذا الذي نقوله لك فلامذا ال تقرؤه؟ :الشيخ
 .»إذا سمعتم به بأرض ال تقدموا عليها« :مداخلة
 ملاذا؟ :الشيخ
 .هذا حتى ما تصابوا باملرض :مداخلة
ُفـــــإذا ال جيـــــوز الـــــدخول إىل األرض املـــــصابة خـــــشية أن يـــــصاب  :الـــــشيخ ً

صابة أن خيــرج خــشية أن ينقــل األرض املــ يف ُالـداخل، وال جيــوز ملــن كــان
 .الداء إىل األرض التي ليس فيها الداء



 
 

٢٧ 
  طيــب يــا شـيخ اآلن قــول مــن يقـول أن العلــة هــي التوكـل، هــل هــذا  :مداخلـة

 قوله صحيح؟ 
 .هذا صحيح ولكن ال ينايف ما قلناه بارك اهللا فيك :الشيخ
 . نعم:مداخلة
لتــي فيهــا الطــاعون األرض ا يف ال ينــايف؛ ألنــه حيــنام يــرى املقــيم :الــشيخ

ًيــرى النــاس يتــساقطون بــني يديــه أفــرادا ومجاعــات بــال شــك ال يــصرب عــىل 
ًهــذا املنظــر الــذي هيــدده بــاملوت القريــب إال مــن كــان متــوكال عــىل اهللا حــق 
ًالتوكـــل، هـــذا مـــا ينـــايف التوكـــل وال ينـــايف أيـــضا أن النهـــي عـــن اخلـــروج مـــن 

يـــادة التـــي لفـــت النظـــر أرض الطـــاعون حلكمـــة طبيـــة كـــام أشـــعرتنا بـــذلك الز
 .إليها

أرض انتــرش فيهــا  يف طيــب يــا شــيخ اآلن لــو كــان هــذا غــري مــصاب :مداخلــة
 ..الطاعون
 ما يدريه أنه غري مصاب؟ :الشيخ
 .فلنفرض أنه مصاب :مداخلة
 .اهللا هيديك، أنت تتكلم عن الذي مل يصب :الشيخ
و نعــم يــا شــيخ لكــن أنــا قــصدي أخــذ العــالج بغــض النــرض هــل هــ :مداخلــة

أرض انتـــرش فيهـــا الطـــاعون هـــل هـــذا ينـــايف  يف مـــصاب أم ال؟ لكـــن القـــصد
 ...التوكل؟
 ما هو الذي ينايف أو ال؟ أخذ الدواء؟ :الشيخ



 
 

٢٨ 
 .ما سمعتك :مداخلة
 .ًأسألك أنت أوال قلت إذا فرضنا أنه غري مصاب بالداء :الشيخ
 . نعم:مداخلة
ب؟ عــدلت عــن ومــا يــدرينا أنــه مل يــص: ثــم ملــا لفــت نظــرك بقــويل :الــشيخ

 .ذلك الكالم إىل القول إنه مصاب
 . نعم:مداخلة
  طيب فأنت اآلن تريد أن تقول عـن هـذا املـصاب هـل يأخـذ الـدواء  :الشيخ

 .أم ال
 ..أنا أريد أن أقول يا شيخ :مداخلة
 .يا شيخ اهللا هيديك ال تضيع وقتي أنا أسألك قل نعم أو ال :الشيخ
 . نعم:مداخلة
ّد أن تفـصل عـيل؟ أنـت تريـد أن تقـول هـذا املـصاب إيه، ومـاذا تريـ :الشيخ

 جيوز له أن يتعالج ويأخذ الدواء أم ال؟
 . نعم:مداخلة
 تريد هذا؟  :الشيخ
 .أريد هذا :مداخلة
ًفلــامذا تريـــد أن تقــول كالمـــا غــري أن تقـــول نعــم أريـــد هــذا؟ هـــذا ال  :الــشيخ

يغلــب عــىل ينــايف التوكــل، ألن التوكــل ال ينــايف األخــذ باألســباب فــإذا كــان 



 
 

٢٩ 
الظــن أن أخــذ العــالج ملنــع رضر الطــاعون أنــه يــشفى فهــذا ال ينــايف التوكــل 
ًعىل اهللا أبدا كام ال ينايف أخـذ أي عـالج ألي مـرض أو ألي داء، طيـب بقـي 

 يشء عندك؟
 .بقي إشكال واحد بس :مداخلة
 .تفضل :الشيخ
 فقـــال لنـــا...هـــذا احلـــديث يف اآلن يـــا شـــيخ نحـــن اليـــوم كنـــا نقـــرأ :مداخلـــة
 بعـــدم اخلـــروج هـــي التوكـــل عـــىل اهللا عـــز ص أن علـــة أمـــر النبـــي...شـــيخنا

مــن أرضــه التــي انتــرش ..ًوجــل، فلــو أن إنــسانا خــرج مــن أرضــه غــري فــار منهــا
ــق عليــه النهــي، فــورد علينــا إشــكال لــو  فيهــا الطــاعون غــري فــار منهــا فــال ينطب

 ابتلــع العلــة هــي التوكــل، لــو أنــه...عــىل هــذا التعليــل عــىل قــوهلم هــذا...أنــه
ًشــيئا تنــاول دواءا ًدرء الطــاعون، هــل يعــد فــارا أم ال؟ فأريــدك أن جتيبنــي  يف ً

 عىل هذا هبذا الفهم؟
ًوقـــد فعلـــت، وهــذا الـــذي نـــصحتك أن ال تــتكلم كثـــريا، قـــد فعلـــت  :الــشيخ

وأجبـــت بـــأن أخـــذ العـــالج الـــذي يغلـــب عـــىل الظـــن أن فيـــه الـــشفاء ال ينـــايف 
املــسلم يأخــذ عليــه دواءه، قــد أجبتــك أي داء يــصاب بــه  يف التوكــل هنــا وال

 فامذا تريد مني؟ 
 .أريد منك أن حتل يل قضية الفرار يا شيخ :مداخلة
ك أن الفــرار تعليلــه :الــشيخ ك قــد بينــت لــ احلــديث  يف ّيــا شــيخ بــارك اهللا فيــ

بأنــــه ينــــايف التوكــــل ال ينــــايف أن يكـــــون هنــــاك علــــة أخــــرى، أي ال ينـــــايف أن 
األرض املوبوئــــة بالطــــاعون أمــــره  يف نيكــــون الــــرشع احلكــــيم أمــــر مــــن كــــا



 
 

٣٠ 
بالتوكــل عــىل اهللا ال ينفــي أن يكــون هــذا األمــر بالتوكــل عــىل اهللا يشء آخــر 

ًيدل عليه دليال آخر أال وهو متام احلديث الذي سجلنا حوله آنفا ّ ً. 
 . نعم:مداخلة
 وضح لك اجلواب أم ال؟ :الشيخ
 .ًوضح وجزاك اهللا خريا :مداخلة
 .وإياك يا أخي :الشيخ
 الطاعون يا شيخ هو وباء عام أم أنه وباء خاص؟ :مداخلة
ًال يمكـــن أن يكـــون وبـــاءا عامـــا كـــام يقـــال..ال :الـــشيخ بعـــض روايـــات  يف ً

ًاملفـــــرسين أن طوفـــــان نـــــوح عليـــــه الـــــسالم كـــــان عامـــــا، ال يمكـــــن أن يكـــــون 
ــام قــد يستــرشي  الطــاعون كــذلك وإال ملــا بقــي عــىل وجــه األرض حــي، وإن

ر عـىل دولـة وأخـرى وأخـرى، لكـن سـتبقى هنـاك بمـشيئة ًأحيانا فيعم ويسيط
ــرصفه تكثــري الطــاعون كــام يــشاء ســتبقى هنــاك بــالد  يف اهللا تبــارك وتعــاىل وت

أخرى نظيفة منه، أو نظيفة منـه؛ ألن اهللا عـز وجـل مل يـأذن بعـد بالقـضاء عـىل 
ك كــام تعلــم ــ ــام يكــون ذل ُآخــر الــساعة حيــنام يرســل  يف ســكان األرض، وإن

األرض إال رشار  يف ة فتقـــبض أرواح كـــل املـــؤمنني ثـــم ال يبقـــىالـــريح الطيبـــ
 يف ًاخللـــــق وعلـــــيهم تقـــــوم الـــــساعة، إذا فـــــال منافـــــاة بـــــني التعليـــــل املـــــذكور

ك  احلــديث وبــني أن يكــون هــذا التعليــل ضــمن تعليــل طبــي كــام دل عــىل ذلــ
أمــــر الرســــول عليــــه الــــسالم أو هنيــــه بعــــدم الــــدخول إىل األرض التــــي فيهـــــا 

 يف ًذا ال يقــال هنــا أيــضا فليــدخل وليتوكــل عــىل اهللا؟ كــام جــاءالطــاعون، ملــا
ًحـــديث الرتمـــذي أن جمـــذوما، أي رجـــل مـــصاب بـــداء اجلـــذام جلـــس يأكـــل 
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 هــذا لـو صــح »ً ثقـة بـاهللا وتــوكال عليـهْلُكــ«: مـع الرسـول عليــه الـسالم فقــال لـه

ُجلــاز أن نقــول أنــه جيــوز للــسليم أن خيــالط املــريض املــصاب بــداء يعــدي 
ً عـز وجـل يمكـن أن خيالطـه تـوكال عـىل اهللا هبـذا احلـديث لـو صــح؛ بـأمر اهللا

 يف ًولكـــــن احلـــــديث أوال ضـــــعيف، ثـــــم هـــــو بظـــــاهره ينـــــايف حـــــديث مـــــسلم
 جـــاءه رجــل مـــصاب بـــداء اجلـــذام ليبايعـــه ص صــحيحه الـــذي فيـــه أن النبـــي

 ومل يبايعــه باليـــد كـــام هـــي »ارجــع فإنـــا قـــد بايعنـــاك«: عــىل اإلســـالم فقـــال لـــه
 .ك إن شاء اهللالسنة، وضح ل

  )٠٠: ٢٣: ٢٨/ ٢١٢" (اهلدى والنور"
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، قـــال بعـــض »مـــن اســـرتقى أو اكتـــوى فقـــد بـــرئ مـــن التوكـــل«: صقـــول النبـــي : ســـؤال
هــذا التطعــيم اآلن يــا  يف أنــه املقــصود بــه الكــي للــصحيح قبــل املــرض، هــل يــدخل: العلــامء

 من األمراض، التطعيم؟شيخ الذي حيدث من أجل الوقاية 
واجــب ومــستحب، : التوكــل نوعــان) فقــد بــرئ مــن التوكــل(: ًأوال :الــشيخ

 فإذا عرفت أن التوكل املذكور هنا من نوع املستحب هان األمر واضح؟
 .أي نعم :مداخلة

  )٠٠: ٤٨: ١٤/ ٧١٩(" اهلدى والنور"
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 ...»جيوز استخدام لفظ التوكل بدل االعتامد؟هل «: السؤال
 توكلت عليك؟: يعني :الشيخ
 هل جيوز يقول ليس هلا توكل إال عىل أخيها؟ :مداخلة
 .بس التوكل له معنى رشعي غري لفظة االعتامد, ال :الشيخ
 . آه:مداخلة
 .فال جيوز, نعم :الشيخ

  ) طريق اإلسالم٠٠: ١٩: ٠٥/ ٣٢٦" (اهلدى والنور " 
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 ]:صقال رسول اهللا [
 .»الدار والفرس وإن يك من الشؤم يشء حق ففي املرأة«
  : ]قال اإلمام[

لـــــو كـــــان :  ألن معنـــــاه،يشء يف و احلـــــديث يعطـــــي بمفهومـــــه أن ال شـــــؤم
ـــشؤم ثابتـــا يشء  يف  لكنـــه لـــيس ثابتـــا،هـــذه الثالثـــة يف  لكـــان،يشء مـــا يف ًال

 .ًأصال
 إنـــــام "أو ."ثالثـــــة  يف  الـــــشؤم"بعـــــض الروايـــــات بلفـــــظ  يف و عليـــــه فـــــام

 .اهللا أعلمو.ترصف من بعض الرواة، و فهو اختصار"ثالثة  يف الشؤم
  ).١/٢/٨٠٤"(الصحيحة"
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 ]: صقال رسول اهللا [
 .»الدار والفرس واملرأة: ثالثة يف إنام الشؤم وال طرية وال عدوى«
  : ]قال اإلمام[

 فكأنــه روايـة بـاملعنى؛ فإنــه ،بظــاهره يثبـت الـشؤم "..إنـام الـشؤمو": هقولـ
 .اإلسالم يف ال شؤم

  ).٢/٤١٦"(الصحيحة"
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 ]: أنه قالصروي عن النبي [
ًإن لكل يوم نحسا«   .»ً فادفعوا نحس ذلك اليوم بالصدقة ؛ٍ
 )منكر(
  : ]قال اإلمام[

 يف  يشء مــــــــن ذلــــــــكوإين ألشــــــــم منــــــــه رائحــــــــة التــــــــشاؤم والتطــــــــري، وال
يـــوم  الــشهر يف  آخــر أربعـــاء": ، ونحــوه حـــديث- كـــام هــو معلـــوم-اإلســالم

 .-)١٥٨١( كام تقدم بيانه برقم -وهو موضوع."نحس مستمر 
  ).٤٣٧-١٤/١/٤٣٦"(الضعيفة"
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 ]: صقال رسول اهللا [
 .»الفرس  واملرأة وة من الدارَِريالط: كان أهل اجلاهلية يقولون«
  : ]قال اإلمام[

  فمــنهم مــن رواه كــام،لفظــه يف ومجلـة القــول أن احلــديث اختلــف الــرواة
أولــه مــا يــدل عــىل أنــه ال طــرية أو شــؤم  يف  ومــنهم مــن زاد عليــه،الرتمجــةيف 

 فـــروايتهم هـــي ،عليـــه األكثـــرون، و"و مهـــا بمعنـــى واحـــد كـــام قـــال العلـــامء"
ـــك بحـــديث ، و فيجـــب قبوهلـــا،هـــم زيـــادة علـــم ألن مع،الراجحـــة قـــد تأيـــد ذل

ك قــد قــال ، وعائــشة الــذي فيــه أن أهــل اجلاهليــة هــم الــذين كــانوا يقولــون ذلــ
 : )١٢٨ص( " اإلجابة " يف الزركيش

هـــذا أشــبه بالـــصواب إن شـــاء اهللا  يف روايــة عائـــشةو:  قــال بعـــض األئمـــة"
الـــسالم  و الــصالة ملوافقتــه هنيــه عليـــه)يعنــى مـــن حــديث أيب هريـــرة(تعــاىل 

 يـــدخل اجلنـــة ": تركهـــا بقولـــه يف ترغيبـــه وكراهتهـــا، وعـــن الطـــرية هنيـــا عامـــا
ال ، وال يــــــسرتقونوهــــــم الــــــذين ال يكتــــــوون  وســــــبعون ألفــــــا بغــــــري حــــــساب،

 ." وعىل رهبم يتوكلون ،يتطريون
 إىل اإلمـام الطحـاوي رمحـه اهللا " بعـض األئمـة ": قد أشار بقولـهو: قلت
 مــشكل اآلثــار " يف تــرجيح حــديث عائــشة املــذكورفقــد ذهــب إىل  ،تعــاىل

 قـــال، وهـــذا املوضـــوع يف بـــه خـــتم بحثـــه و" رشح املعـــاين " يف نحـــوه، و"
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 ففـي هـذا احلـديث مـا يـدل عـىل غـري مـا دل ": معنـاه يف ما وحديث سعديف 

 يعني حديث ابن عمـر بروايـة عتبـة بـن مـسلم ومـا( ،عليه ما قبله من احلديث
ك أن ســعدا و،)معنــاه عــن ابــن عمــريف  ،  حــني ذكــر لــه الطــريةًنتهــر ســعيداا ًذلــ
يشء  يف إن تكــن الطــرية:  ثــم قــال،ال طــرية:  أنــه قــالص أخــربه عــن النبــيو

ــام قــال، و فلــم خيــرب أهنــا فــيهن،الفــرس والــدار وففــي املــرأة  يف إن تكــن: إن
 يشء يف لو كانت تكون:  أي،يشء ففيهن
 ."يشء  يف  فليستهؤالء الثالث يف  فإذ مل تكن،هؤالء يف لكانت

  ).٦٩٣-٦٩٢، ٢/٦٨٩"(الصحيحة"
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املـــرأة  يف الـــشؤم«: صالـــصحيحني، يقـــول الرســـول  يف حـــديث ابـــن عمـــر: ســـؤال

 فام فقه هذا احلديث؟» والدار والفرس
الـشؤم، وجــاء بلفـظ هبــذا : هـذا احلــديث جـاء بلفظــني هـذا أحــدمها :الـشيخ
ـــى ـــشؤم، لكـــن اللفـــظ الـــصحيح : املعن يشء  يف لـــو كـــان الـــشؤم: هـــوإنـــام ال
 يف هــذه األنــواع الثالثــة، لــو كــان الــشؤم هــذا الــذي عليــه االعــتامد يف لكــان

ـــــة هـــــذا احلـــــديث عـــــن النبـــــي  ؛ ألن األلفـــــاظ األخـــــرى مـــــع كوهنـــــا صرواي
ًمرجوحــة روايــة فهــي خمالفــة للنــصوص الــرصحية التــي تقــول  يف ال شــؤم: ً

ليــه الــسالم عــن التطــري اإلســالم، فقــد هنــى الرســول ع يف ال طــرية..اإلســالم
ــف يقــره وجيــزم بوجــوده الــدار واملــرأة والفــرس، ال هــذا مــن حيــث  يف فكي

 يشء لكــان يف لــو كــان الــشؤم: الروايــة شــاذ والروايــة املحفوظــة الــصحيحة
 .املرأة والدار والفرس، هذا هو اجلواب عن هذا السؤاليف 
  )٠١:٠٨:١١) /أ١٤(فتاوى جدة (



 
 

٤٠ 

 
 ]: صول اهللا قال رس[

 .»أصدق الطري الفأل ، والعني حق، واهلام يف ال يشء«
  : ]قال اإلمام[

 ": " النهايـــــة " يف  قـــــال ابـــــن األثـــــري،)هامـــــة( هـــــو مجـــــع )هـــــام(اعلـــــم أن 
ذلـــك أهنـــم كـــانوا ، واحلـــديث يف هـــو املـــراد، و واســـم طـــائر،الـــرأس: اهلامـــة

كانـت العـرب : لقيـ، وهـي البومـة:  وقيـل،هي من طري الليل، ويتشاءمون هبا
 فـإذا ،اسـقوين:  فتقـول،تزعم أن روح القتيل الذي ال يدرك بثـأره تـصري هامـة

 ."..أدرك بثأره طارت

 ).١٠٩٠، ٦/٢/١٠٨٨"(الصحيحة"



 
 

٤١ 


 

 منــــــا ومـــــا رشك الطـــــرية«: ص اهللا رســــــول قـــــال: قـــــال مــــــسعود ابـــــن عـــــن
 .»بالتوكل اهللا يذهبه ولكن..إال

 مـسعود ابـن قـول مـن الـخ »..منـا ومـا«: قـول: قلت ]:املوارد يف قال اهليثمي[
 ]:ًفعلق اإلمام قائال[

ك  يف أنــه مــدرج واملؤلــف تبــع: يعنــي: قلــت مــن » ســليامن بــن حــرب«ذلــ
وهـــو مـــن , فـــيام حكـــاه الرتمـــذي, وهـــذا هـــو الـــذي نقلـــه عنـــه, شـــيوخ البخـــاري

وكلهـم ثقـات ال مغمـز -زم ختطئـة الثقـة مـن رواتـهالغرائب عندي؛ ألنـه يـستل
حتـــى , ًومل أزل مــستنكرا هلــا, وهــذا خـــالف األصــول, بمجــرد الــدعوى-فــيهم

ـــرصحيامـــن ســـبقني إىل-واحلمـــد هللا-وجـــدت ـــك تلوحيـــا أو ت ً ذل فهـــذا هـــو , ً
ِشـعبه« يف البيهقي يشري َ هـذا : يقـال: )٦٢/ ٢(إىل متـريض الـدعوى بقولـه » ُ

 .عودمن قول عبد اهللا بن مس
 يف فــــــأورد احلــــــديث, هــــــذا التمــــــريض عبــــــد احلــــــق األشــــــبييل يف وتبعــــــه

كـــام نـــص , وهـــي خاصـــة بـــام صـــح مـــن احلـــديث عنـــده, »األحكـــام الـــصغرى«
عقبـه مثـل قـول البيهقـي ) ٥٢١/ ٢(ثـم أكـد بـذلك بقولـه , »املقدمـة« يف عليه

 ).٣٠/ ٣(اإلحكام الوسطى  يف وكذا قال, املذكور



 
 

٤٢ 
بيــان «كتابــه القــيم  يف بــن القطــان الفــايسثــم رصح بــرد الــدعوى احلــافظ ا

 : ؛ فقال)٣٨٧/ ٥(عقب قول عبد احلق املذكور» الوهم واإلهيام
إنـه مـدرج؛ إال أن : الـسياق ال ينبغـي أن يقبـل ممـن يقـول يف كل كـالم مـسوق

 .وقد وضعت فيه كتب, وهذا الباب معروف عند املحدثني, جييء بحجة
 أبــــــا حــــــاتم الــــــرازي مــــــن أن: ومــــــن املعــــــروف عنــــــد أهــــــل العلــــــم: قلــــــت

اســــــتنكار  يف ًومــــــن أوســــــع احلفــــــاظ خطــــــوا, هــــــذا املجــــــال يف املتــــــشددين
 .من هذا احلديث» العلل«ومع ذلك فقد خال كتاب ابنه , األحاديث

» رشك«ولعـــل احلامـــل عـــىل تلـــك الـــدعوى إنـــام هـــو الوقـــوف عنـــد لفظـــه 
ـــق بـــالنبي نـــت املـــراد هبـــا رشك اجلاهليـــة؛ فإهنـــا كا:  فـــأقولص الـــذي ال يلي

, »...ومـــا منـــا إال«: صًوهـــذا لـــيس مـــرادا مـــن قولـــه , تـــصدهم عـــن حاجـــاهتم
فهـذا التوكـل , ثـم يـرصفه بالتوكـل عـىل اهللا, نفـسه يف وإنام قد جيـده الـشخص

حــديث  يف وهـذا رصيـح, ممـا كلـف بــه العبـد بخـالف مــا جيـده فإنـه ال يملكــه
: قــال ومنـا رجــال يتطـريون؟ صمعاويـة بـن احلكــم الـسلمي؛ أنــه قـال للنبــي

 .)٧٠/ ٢(رواه مسلم » صدورهم؛ فال يصدهنم يف ذاك يشء جيدونه«
وقـد صـح , ًفـضال أن يـصفه بالـرشك, فلم ينكر عليهم ما جيدون مـن الطـرية

 يف وهـــو خمــــرج, »مــــن ردتـــه الطـــرية فقـــد قــــارف الـــرشك«:  أنـــه قـــالصعنـــه
ويبطــــل ,فهــــذا يوضــــح متــــام التوضــــيح حــــديث البــــاب,)١٠٦٥(» الـــصحيحة«

 !فتأمل,ىاإلدراج املدع
  ).٣٨-٢/٣٧"(الظمآنصحيح موارد "



 
 

٤٣ 

 
، يــسار يــا شــيخ لــو »ى بنــافع وبركــة ويــسارَّسمُألهنــني أن يــ«فيــه حــديث يــا شــيخ : الــسائل

ًذكرت يشء ملاذا املنع مثال، ما صلته مثال هل فيه تزكية  يشء؟  يف ً
 .يسار من اليرس: اجلواب
 .نعم :السؤال
ــرس؟ ] فــإذا ســألت[: اجلــواب هــل هنــا يــسار؟ يعنــي كــام لــو قلــت هــل هنــا ي

 .ال، هذا مدعاة للتطري وليس تزكية: تقول
 االسم يسار يا شيخ أال يقارب اسم سهل؟ : السؤال
 .املوضوع يف ال يوجد قياس: اجلواب
 .أي نعم: السؤال
 إذا كـان ما دام جاء الـنص فـنحن نوجـه الـنص وال نقـيس عليـه إال: اجلواب

 .ممكن أن نقيس...هناك قياس كام يقال أولوي
  )٠٠: ٤٥: ١٢/ ٢٠٩(" اهلدى والنور"



 
 

٤٤ 

ص 
  البخاري رواه. »صفر وال هامة وال عدوى ال«: ص اهللا رسول قال

 ]: قال اإلمام[
 يف »وال صـــفر«رشح  يف قـــال الـــشيخ عبـــد الـــرمحن بـــن حـــسن آل الـــشيخ

ــــه  روى أبــــو «:  مــــا يــــيل٣٠٨ص » تح املجيــــد رشح كتــــاب التوحيــــدفــــ«كتاب
الــــبطن  يف هـــي حيــــة تكـــون: غريـــب احلــــديث عـــن رؤبـــة أنــــه قـــال يف عبيـــدة

وعـــىل هـــذا ,  وهـــي أعـــدى مـــن اجلـــرب عـــن العـــرب,تـــصيب املاشـــية والنـــاس
 .فاملراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى

, وابـــن جريـــر,بخـــاريوال,واإلمـــام أمحـــد, وممـــن قـــال هبـــذا ســـفيان بـــن عينـــة
  كــان أهــل اجلاهليــة يفعلونــهَامـِوالنفــي لــ, ه شــهر صــفربــاملــراد : وقــال آخــرون

ّالنـــيسء، وكـــانوا حيلـــون املحـــرم، وحيرمــــون صـــفر مكانـــه، وهـــو قــــول يف 
ــــك إن أهــــل : روى أبــــو داود عــــن حممــــد بــــن راشــــد عمــــن ســــمعه يقــــول.مال

النبـي صـىل الـه  فأبطـل ,إنه شهر مـشؤوم: اجلاهلية يتشاءمون بصفر ويقولون
 .عليه وسلم ذلك

وهــذا الــرشح ذكــره أبــو » ولعــل هــذا القــول أشــبه األقــوال: قــال ابــن رجــب
 ).٣٩١٥(باب الطرية رقم  يف داود
  ).٢/١٢٨٩"(حتقيق مشكاة املصابيح" 



 
 

٤٥ 

ص 
 إنـام الـشؤم«: صي بارك اهللا فيـك يـا شـيخ حـديث أيب هريـرة الـذي يقـول فيـه النبـ: سؤال

يعنـــي قـــال بعـــض العلـــامء فـــيام اســـتدركته عائـــشة عـــىل » املـــرأة والـــدار والفـــرس: ثـــالثيف 
رحــم اهللا أبــا هريــرة إنــام دخــل عــىل الــشطر األخــري مــن هــذا احلــديث، : الــصحابة أهنــا قالــت

 قاتــل اهللا اليهــود، تقــول إنــام الــشؤم«: ص ، فــأول احلــديث إنــام يقــول النبـيص فقـول النبــي
ثم ذكرت تكملـة احلـديث، فـام أدري مـا صـحة هـذه الزيـادة يـا شـيخ، وهـل هـذه » ..الثثيف 

 هي مناسبة احلديث أم ال؟
 تعني بالزيادة ما يتعلق بحديث عائشة؟ :الشيخ
 .بحديث عائشة ملا استدركته عىل أيب هريرة :مداخلة
اســــــتدراك الــــــسيدة عائــــــشة ريض اهللا عنهــــــا صــــــحيح، لكــــــن هــــــذه  :الـــــشيخ

ي أن يكـــون حلـــديث أيب هريـــرة أصـــل صـــحيح، ولكـــن بغـــري الـــصحة ال تنفـــ
 يف الواقـــع روي يف هـــذا اللفـــظ، وأنـــا عاجلـــت هـــذه املـــشكلة ألن احلـــديث

: ًالصحاح، فضال عام دوهنا، بألفاظ ثالثة، أحـدها مـا ذكـرت عـن أيب هريـرة
 يف لـو كـان الـشؤم«: وهـو الـصحيح: الثالـث .»الشؤم«: ، الثاين»إنام الشؤم«

 هـــذا اللفـــظ األخـــري هـــو الـــصحيح مـــن حيـــث اعــــتامد ،»ذاهـــ يف يشء لكـــان
ًصـــــاحبي الـــــصحيحني عليـــــه، وجمـــــيء أيـــــضا هـــــذا اللفـــــظ مـــــن طـــــرق كثـــــرية 
ًوعديــدة ترجحــه عــىل اللفظــني األولــني مــن حيــث أوال الروايــة ثــم مــن حيــث 

إنكــار  يف صالدرايـة؛ ألن األحاديــث متتابعــة إن مل نقــل متـواترة عــن النبــي 
ثالثــة، فهــذا يتنــاىف مــع  يف ثالثــة، أو إنــام الــشؤم يف التطــري، فــأن يقــال الــشؤم



 
 

٤٦ 
 »ال طـــرية«: تلــك األحاديـــث الكثــرية املـــشار إليهــا يف نفــي الــشارع احلكـــيم

ي موقفنـــــا مـــــن حيـــــث ِّقـــــوُ هـــــذا جيعلنـــــا ن»اإلســـــالم يف ال طـــــرية«: ويف لفــــظ
ثالثـــة،  يف يشء لكــان يف الروايــة أن اللفــظ الثالـــث واألخــري لـــو كــان الـــشؤم

 مـــن املـــشكلة التـــي تتبـــادر إىل الـــذهن مـــن اللفـــظ األول أو وبـــذلك نخلـــص
الثــاين، ونقــول هــذا جــاء مــن اختــصار بعــض الــرواة ولــيس مــن الــرضوري أن 
ـــام يمكـــن أن  ًيكـــون هـــذا االختـــصار مـــن بعـــض الـــرواة حادثـــا فـــيام بعـــد، وإن
ــــضا الــــذي أوصــــلوا احلــــديث إىل الــــسيدة  ًيكــــون وقــــع فيــــه بعــــض الــــرواة أي

ك، عائــشة، فهــي روت مــا ســ معت، والرســول عليــه الــسالم رد علــيهم بــال شــ
 .إنام الشؤم، هذه ليست عقيدة إسالمية

نحـــن نثبـــت الـــروايتني، روايـــة ودرايـــة، نثبـــت روايـــة عائـــشة ألنـــه ســـند : ًإذا
؟ ..صحيح، ونثبت روايـة عائـشة عـىل الرتجـيح وهـي بـاللفظ األخـري الثالـث

 .نعم.ضعأكثر من مو يف السلسلة الصحيحة، يف وهذا أنا ذكرته
  )٠٠: ٣٨: ٠٣/ ٦٦٨(" اهلدى والنور"



 
 

٤٧ 

 
 ]: صقال رسول اهللا [
 .»األنواء  والنياحة و،األحساب يف التفاخر: أمتي يف ثالث لن تزال«
 ]:  ثم قال"من عادات اجلاهلية": مام بقولهترجم له اإل[
  : ]قال اإلمام[
 مــع ،املغــرب مـع الفجـر يف نجم إذا سـقطهــو الـ، ومجـع نـوء: " األنـواء "

 يف املــــــراد االستــــــسقاء هبــــــا كــــــام يــــــأيت، واملــــــرشق يف طلــــــوع آخــــــر يقابلــــــه
 . أي طلب السقيا،احلديث املشار إليه

 ألن العـرب ؛أمـر األنـواء يف ص ظ النبـيَّلـَإنـام غ و": " النهاية " يف قال
أراد ، وىل فأمــا مــن جعــل املطــر مــن فعــل اهللا تعــا،كانــت تنــسب املطــر إليهــا

 فـــإن ،هـــو هـــذا النـــوء الفـــالين، ووقـــت كـــذا يف :" مطرنـــا بنـــوء كـــذا ": بقولـــه
 ."هذه األوقات  يف  أي أن اهللا قد أجرى العادة أن يأيت املطر،ذلك جائز

 ).٤١٠-٤/٤٠٩("الصحيحة"



 
 

٤٨ 

 
 ERROR! BOOKMARK....وحدیث فر من المجذوم.. ال عدوى: رسالة في الجمع بین حدیثي

NOT DEFINED.  
  ٣............................................................................باب ثبوت العدوى شرًعا] ١[
  ٤................................................................................................باب منھ] ٢[

  ٥..............................؟ینفي العدوى من أساسھا» ال عدوى وال ِطَیرة«باب ھل حدیث ] ٣[

  ٨....................................................»وال ھامة..ال عدوى«: صنى قولھ باب مع] ٤[

  ٩.................................................باب نفي العدوى التي كان یعتقدھا أھل الجاھلیة] ٥[
»فر من المجذوم فرارك من األسد«:  وحدیث»العدوى وال طیرة«: باب الجمع بین حدیث] ٦[

.............................................................................................................١١  
  ١٨..............................................................................................باب منھ] ٧[

  ٢١..............................................................................................باب منھ] ٨[
  وھل األخذ بأسباب منع العدوى طعن؟التوكل في باب ھل الفرار من أرض الطاعون طعن] ٩[

  ٢٣................................................................................................؟التوكلفي 
  ٣٢................................................................التوكل في باب ھل التطعیم طعن] ١٠[

  ٣٣............................................باب ھل یجوز استخدام لفظ التوكل بدل االعتماد؟] ١١[
  ٣٤...................................................اإلسالم في باب ال طیرة وال شؤم وال ھامة] ١٢[

  ٣٥............................................................................................باب منھ] ١٣[
  ٣٦............................................................................................باب منھ] ١٤[

  ٣٧........................................المرأة والدار والفرس في الشؤم: باب توجیھ حدیث] ١٥[
  ٣٩............................................................................................باب منھ] ١٦[

  ٤٠...................................................................................الھامة باب ذكر] ١٧[
  ٤١.............................. من التطیرقلبھ في عدم المؤاخذة بما قد یجده المرء في باب] ١٨[

ساة للتطیر] ١٩[   ٤٣...................................................باب منع التسمي بیسار ألنھ مف

  ٤٤............................................................ال صفر: صباب معنى قول النبي ] ٢٠[



 
 

٤٩ 
  ٤٥...................................................»..ثالثة في الشؤم«: صباب معنى قولھ ] ٢١[

  ٤٧................................................................باب األنواء من عادات الجاھلیة] ٢٢[
  ٤٨...................................................................................................الفھرس

 


